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Apresentação

Este é o sexto Manual Pedagógico correspondente à disciplina,  Educação em Saúde, com carga 

horária  de  40  horas/aula.  Contém  os  objetivos  de  aprendizagem  referentes  ao  tema  acompanhado  do 

conteúdo no intuito de deixar claro o que é esperado do aluno ao final da disciplina.  Propõe atividades  

pedagógicas que focam o eixo cognitivo e sócio afetivo do processo de aprendizagem. Disponibilizamos 

uma bibliografia para o(a) professor(a), subsidiando-o(a) para aprofundar os debates em sala de aula, bem 

como, uma bibliografia de referência do Manual. 

Elaborado  no  intuito  de  qualificar  o  processo  de  ensino-aprendizagem,  este  Manual  é  um 

instrumento  pedagógico  que  se  constitui  como  um  mediador  para  facilitar  o  processo  de  ensino-

aprendizagem  em  sala  de  aula  embasado  em  um  método  problematizador  e  dialógico  que  aborda  os 

conteúdos de forma lúdica, participativa tornando o aluno protagonista do seu aprendizado facilitando a 

apropriação dos conceitos de forma crítica e responsável.  

Ressaltamos que é responsabilidade do(a) professor(a) organizar o fio condutor para cada tema de 

maneira  a  possibilitar  o  processo  de aprendizagem das  temáticas  e  garantir  a  realização  das  atividades 

pedagógicas do eixo sócio afetivo e cognitivo, de modo que, ao final, todos o conteúdo seja abordado e a 

carga horária cumprida. Cabe, portanto, ao(a) professor(a) organizar o fio condutor a partir de uma análise 

prévia de todo manual de modo a facilitar a escolha das atividades que mais se adéquam ao tema de acordo 

com conhecimento que tem sobre a sua turma. 

Esperamos contribuir com a consolidação do compromisso e envolvimento de todos (professores e 

alunos) na formação desse profissional tão importante para o quadro da saúde, tendo em mente que, sem a 

curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino, como lembra 

o mestre Paulo Freire.
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Objetivos de Aprendizagem

Ao final da disciplina os alunos devem ser capazes de...

1. Identificar as concepções de Educação bancária e libertadora;

2. Identificar as concepções de educação implicadas no setor saúde;

3. Analisar os processos de educação do setor saúde e suas potencialidades de gerar mudanças;

4. Planejar  ações  de  educação  em saúde individuais  e  coletivas  a  partir  das  concepções  de  educação 
libertadora.

Conteúdo Programático

1. Educação Bancária e Educação Libertadora em Paulo Freire;

2. Educação em saúde.
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Observação:

Ao iniciar  esta  disciplina  o professor  orienta  aos  alunos que  durante o período da disciplina  os  alunos 
deverão estar atentos para as propagandas em geral sobre saúde (televisão, rádio, jornal, revista, faixas de 
ruas, cartazes etc) que tenham objetivo de “educar” a população. Durante esse período os alunos deverão 
anotar em seu caderno o que conseguiram aprender a partir desses instrumentos educativos. 

Atividades Sócio Afetivas

1. FEEDBACK ENTRE AMIGOS

2. A FRIGIDEIRA

A FRIGIDEIRA1

Conta-se que um jovem, recém-casado, ficou curioso, ao perceber a forma com que a sua esposa 
preparava peixe para fritar: cortava a cabeça e o rabo, até quase o meio do peixe. Indagou-lhe o porquê 
daquilo, ao que ela respondeu:

 –  Observei  a  Dona  Clotilde,  professora  de  culinária,  cozinhando,  e  era  assim  que  ela  fazia... 
Naturalmente, deve ser a melhor maneira. 

E assim,  sempre  que a  esposa ia  fritar  peixe,  procedia  daquela  forma.  Afinal,  quem era  ele  pra 
contestar os dotes culinários da professora?! 

Num dia de domingo, receberam um convite para almoçar na casa de Dona Clotilde. O marido foi  
então observar como ela preparava os peixes para fritar. Viu que ela não cortava tanto como a sua esposa ...  
que dissera ter aprendido com ela e, imediatamente, questionou.

Dona Clotilde sorriu e lhe respondeu:

– Meu filho, eu sempre cortava o peixe daquela  maneira porque a frigideira da cozinha da  

sala de culinária em que eu dava aula era pequena... só isso!

–

1 Adaptado de: MILITÃO, A. & MILITÃO, R. Histórias & fábulas aplicadas a treinamento. Qualitymark Editora, 2002 - Rio 
de Janeiro- RJ.
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3. OS OPERÁRIOS QUE QUEBRAVAM PEDRAS

OS OPERÁRIOS QUE QUEBRAVAM PEDRAS2

Alguns  operários  estavam  quebrando  pedras  diante  de  um enorme  edifício  em construção.  Um 

visitante aproximou - se de um dos operários e lhe perguntou: "O que vocês estão fazendo aqui?” O operário 

olhou – o com dureza e lhe respondeu: “será que você está cego para não ver o que estamos fazendo? 

Estamos aqui quebrando pedras como escravos por um salário miserável e sem o menor reconhecimento. 

Veja você mesmo aquele cartaz. Põem ali os nomes do Governador e do Arquiteto, mas não põem nossos 

nomes, nós trabalhamos duro e deixamos nossa pele na obra”.

O visitante aproximou-se de outro operário e lhe fez a mesma pergunta. “Estamos aqui, como você 

bem pode ver, quebrando pedras para levantar este enorme edifício.  O trabalho é duro e o pagamento é 

muito ruim, mas os tempos estão difíceis, não há muito trabalho por aí, e é preciso fazer algo para alimentar 

os filhos”.

O visitante aproximou-se de um terceiro operário e, uma vez mais, lhe perguntou o que estavam 

fazendo. O homem lhe respondeu com grande entusiasmo e um brilho de plenitude nos olhos: “Estamos 

levantando a catedral mais bela do mundo. As gerações futuras a admirarão impressionadas e escutarão o 

trabalho de Deus no grito das pontas de suas torres erguidas para o céu. Eu não a virei concluída, mas quero 

ser parte desta extraordinária aventura”.

Pense que o mundo é um inferno e ele o será. Pense que este mundo é parte do paraíso e o será. A 

vida pode ser um funeral ou uma festa. Depende de você.

Depende  de  nós  vivê-la  como  escravos,  como  trabalhadores  resignados  ou  como  apaixonados 

construtores de genuínas obras de arte.

4. DIVISÃO DE GRUPOS

2 ESCLARÍN, A. P. Educar Valores e o Valor de Educar. São Paulo: Paulus, 2002, 176p.
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Atividades Cognitivas

1. PESQUISA

TRIBUTO A PAULO FREIRE3 (Juarês Alencar Pereira)

Uma história de valor
Vale a pena ressaltar
E que fez a diferença
Na educação popular
Esse grande Paulo Freire
Referência em educar.

Paulo Freire promoveu
O seu projeto exemplar
De envolver todo o Brasil
Na educação popular
E o seu lema em desafio
Educar pra transformar.

Pernambucano de origem
Em Recife ele nasceu
Onde desde pequenino
Com os pobres conviveu
Diante das dificuldades
Nova pedagogia nasceu.

Com o projeto memória
Que traz em sua exposição
Esse grande educador
Orgulho dessa Nação
Pelo seu grande trabalho
Referência na educação.

Jamais serás esquecido
Nome de todo respeito
Na história sempre visto
Por todos seus grandes feitos
Educar e libertar
Sendo assim o seu conceito.

O menino que lia o mundo
Com seu perfil de estudante
Educador e ativista
E não parava um instante
Deixou seu grande legado
Com obras exuberantes
A sombra de uma mangueira
No quintal ele estudava
Acompanhado da mãe
Que sempre lhe ensinava
Resultando desse ato
O que ninguém esperava.

Fazia leitura do mundo
Propunha a transformação
Com sua visão pedagógica
Consciência e libertação
Enfatizou com destaque
Enfim a libertação.

Em tudo que ele fazia
Mostrou-se muito convicto
Via sempre a educação
Também como ato político
Foi preso e até exilado
Sem cometer um delito.

Andarilho da utopia
Sendo assim denominado
Sua trajetória invejável
Currículo cobiçado
Freire com a educação
Sempre estarão ligados.

É nessa visão Freireana
Em prol da transformação
Pra mudar a realidade
Através da educação
Sendo o seu grande projeto
A promoção da inclusão.

Outra educação é possível
Capaz não só de ensinar
Educar também pra vida
Visando conscientizar
Com mudança de atitudes
Através de um novo olhar.

3 PEREIRA, J. A. Tributo a Paulo Freire. Disponível em: <http://juaresdocordel.blogspot.com.br/2010/02/parte-de-um-cordel-em-
homenagem-um-dos.html> Acesso em: 02/02/12
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2. EXPOSIÇÃO “O Educador Paulo Freire”

3. CONSTRUINDO RELAÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE 

RELAÇÃO EDUCATIVA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM A POPULAÇÃO4

PROMOÇÃO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO

Para que a Promoção da Saúde alcance o que se propõe a primeira condição é que os participantes nela 

envolvidos assumam que estão compartilhando de uma ação educativa. E, como toda ação educativa, aliás, 

toda ação humana, traz embutida uma intenção, cabe à equipe de Saúde da Família explicitar de que intenção 

se trata.

A segunda condição,  que complementa  a  primeira,  é  eleger  a  direção,  dentre  as  várias  possíveis, 

(voltaremos a esta questão) da ação que se pretende realizar, bem como das etapas que devem ser percorridas 

para atingirmos o que nos propusemos. Por desnecessário que seja, é sempre oportuno relembrar que nada 

disso é possível sem um planejamento coerentemente detalhado de todo o processo.

Não se trata de deter-se unicamente na dimensão técnica da ação educativa, ou seja, de ressaltar a 

importância dos objetivos, estratégias, conteúdos, recursos e avaliação, pois ela não nos levará muito longe.

Concretamente, como isto tem ocorrido na educação em saúde?

No  geral,  entende-se  que  há,  por  um  lado,  a  presença  de  técnicos  que  detém  determinados 

conhecimentos elaborados, prontos, acabados, cientificamente comprovados e sistematizados, e por outro, a 

população, desprovida de conhecimentos.

Portanto o que se deve ser feito é muito simples: os técnicos “passam” os conhecimentos que possuem 

para a população que não os possui.

4
DONATO, A. F.; MENDES, R. Relação educativa da equipe de saúde da família com a população. 

SANARE. Revista  de  políticas  públicas.  Sobral:  Escola  de  formação  em saúde  da  família 
Visconde de Sabóia, ano IV, n. 1, jan./mar. 2003. 65 p. p. 34 – 65.
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E damo-nos por satisfeitos e felizes. Nós, técnicos com a sensação do dever cumprido e a população 

deveras agradecida pelos conhecimentos recebidos e pelo empenho que demonstramos.

Como todos sabemos, é sempre preciso avaliar o processo e o produto de nosso fazer educativo. E, se 

o fizermos, o que teremos?

Muitas  vezes observamos que as pessoas após conversarem com as equipes de saúde acabam por 

repetir certos termos, certas expressões, certos princípios e até certos conceitos.

Entretanto, precisamos estar atentos, pois pode ser, e na maioria dos casos é, um tipo de aprendizagem 

que reproduz ideias, símbolos, mas não os decodifica, isto é, não consegue relacioná-los com a sua vida e 

com seus saberes anteriores. São  ideias, símbolos ou mesmo conceitos que são repetidos, mas que nada 

significam, que não têm sentido. É uma aprendizagem mecânica.

Como ilustração,  desse  tipo  de  aprendizagem e,  desta  vez,  saindo  do campo  da  saúde,  podemos 

lembrar o caso de crianças que, em muitas cidades brasileiras assumem o papel de guias turísticos. Podemos 

dizer  que  eles  sabem  verbalizar  muitas  ideias a  respeito  das  várias  características  da  cidade,  isto  é 

aprenderam para poder se comunicar com os turistas. Entretanto, podemos observar também que, o mais das 

vezes, se lhes fizermos algumas perguntas no decorrer de sua narrativa tentando relacionar alguns dados 

mencionados, elas invariavelmente retornam para o início da sua fala e a repetem integralmente. Por que? É 

um caso de esquecimento? Não, elas adquiriram o que aqui denominamos de aprendizagem mecânica.

MECANIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO DA REALIDADE 

Passemos  a  caso  concreto,  ocorrido  com uma  pediatra.  Quando  essa  profissional  indagou  a  uma 

mulher se ela havia lavado as mãos, fervido o bico da mamadeira e a chupeta, ela orgulhosamente respondeu 

que sim. E a seguir guardou o bico da mamadeira e a chupeta, cuidadosamente fervidos, na mesma sacola 

onde havia colocado a fralda usada do seu nenê! O paradoxo é notável.

Houve uma ação educativa, a aluna aprendeu, tanto que reproduziu as ações que lhe foram ensinadas, 

mas por não entender os princípios que as fundamentavam, o resultado em termos da promoção da saúde foi 

nulo!!

Como poderíamos explicar tão fragoroso fracasso?
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Se não há porque se duvidar da competência técnica dos técnicos e nem da possível incoerência do 

planejamento, só nos resta pensar no modelo de educação escolhido.

Com muita calma, pois este é um momento delicado, recordemos que no tipo de educação considerado 

acima, tínhamos os técnicos, detentores do saber e a população, desprovida deles e que o fulcro da ação 

educativa consistia na transferência de conhecimentos de uns para os outros.

Claro que se a população só recebe informações, o máximo que pode fazer com elas é repeti-las. Daí o 

fracasso.

Ou  seja,  o  tipo  de  educação  escolhida  tende  necessariamente  para  manutenção,  a  estagnação,  a 

domesticação e alienação. E frise-se que não ser trata de uma escolha idiossincrática, mas, pautada em visões 

e  concepções de projeto social,  de ser humano, de aprendizagem, de educação,  e do modo de ver-se o 

mundo.

Essa concepção de educação tem sido contraditada pela concepção crítica da educação que pretende 

ser uma educação para a mudança, para a transformação, para a conscientização, para a libertação. 

Esta nova concepção que dá suporte aos movimentos de educação popular em saúde, se contrapõe a 

essa visão por entender que, na relação do profissional da saúde com a população, necessariamente ambos se 

modificam por que ambos são percebidos como portadores e produtores de conhecimentos distintos. Esses 

conhecimentos podem e devem ser comparados e confrontados resultados em novos conhecimentos. Nessa 

relação  educativa  a  produção  de  um conhecimento  é  coletiva,  processual,  o  que  significa  dizer  que,  o 

conhecimento deve ser construído continuamente.

Vale dizer que na Estratégia de Saúde da Família,  a relação da equipe com a população deve ser 

necessariamente  aprofundada  para  que  se  constitua  numa  relação  educativa  que permita  que  todos  os 

envolvidos, se descubram como sujeitos não apenas no processo de vida. Qual o significado das pessoas se 

tornarem  sujeitos?  Significa  tomarem  consciência  de  sua  prática  social,  isto  é,  o  que  fazem,  vivem, 

aprendem e sentem no seu dia a dia, e porque dessa forma e não de outra?

Nesse aspecto é importante lembrar-se que os agentes locais de saúde que compõem a equipe de Saúde 

da Família são pessoas da própria comunidade e assim sendo, possuem uma história de vida semelhante a 

das pessoas da população. Dito de outro modo, possuem valores, crenças, credos, tabus, conhecimentos, 

preconceitos em relação à saúde similares a da população com a qual vai trabalhar. Com isso pretende-se 

dizer que esses trabalhadores necessitam de oportunidades planejadas para o exercício da reflexão constante 
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sobre  o  seu  fazer  cotidiano  para  tornarem-se  conscientemente  atores  e  possibilitadores  de  situações  de 

ensino-aprendizagem para que outros se tornem sujeitos.

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO  

Nesse sentido, é fundamental, que a equipe de Saúde da Família na sua prática educativa considere as 

opiniões diferentes, os vários jeitos de ver as coisas e perceba que as experiências são heterogêneas porque 

são vivenciadas  de modos diferentes,  por diferentes sujeitos e em momentos históricos diferentes.  Cabe 

enfatizar  que  coerentemente  aqui  adotamos  uma  concepção  problematizadora  do  processo  ensino-

aprendizagem, isto é, que considera educandos e educadores como sujeitos concretos desse processo, ou 

seja, esses sujeitos são percebidos como seres que sabem, sabem que sabem, sabem porque sabem, sabem 

como sabem, e sabem dizer a terceiros o que sabem e não menos importante, agem conseqüentemente aos 

seus saberes.

Em outras palavras,  estão conscientes de que são capazes  de construir  e reconstruir  o seu próprio 

conhecimento.  E,  isto  se  é  possível  quando  se  considera  sua  experiência  anterior  como  elementos 

fundamentais e desencadeadores de uma aprendizagem significativa.

O que implica a população construir o seu conhecimento?

Construir  o  seu conhecimento  significa  que a  população,  diante de um problema gerado por  uma 

situação que o seu conhecimento ainda não explica, se valha das informações disponíveis para elaborar e 

socializar uma explicação que, mesmo já existente, passa a ser a sua explicação para o fenômeno. Trata-se de 

atribuir significado às novas informações, ou seja, articulá-las ao já conhecido, transformando-o.

Salta aos olhos, portanto, a necessidade do conhecermos o que a nossa população já sabe e o que ela  

ainda não sabe. Assim, se oferecermos a ela problemas que o seu saber não sabe, o que ela sabe poderá, pelo 

seu esforço intencional de saber, transformar-se no que ela ainda não sabe.

Mais uma outra  ideia que gostaríamos de ver aqui pensada é a que se refere a uma outra dimensão 

presente na relação educativa entre os componentes da equipe de Saúde da Família com a população: a 

dimensão humana constitutiva dessa relação. É uma relação autoritária, democrática, horizontal?

Novamente é uma questão de escolha. Defende-se aqui, no sentido de se reafirmar o papel ativo da 

população na Promoção da Saúde, uma democrática, isto é, que percebe, entende e respeita as diferenças, 

isso só é possível no nosso entender, com o diálogo entre os protagonistas da ação.
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Uma observação que se faz necessária, é a de que não estamos de forma alguma dizendo que o diálogo  

implica necessariamente consensos, visões harmoniosas sobre as coisas. A  ideia de conflito está sempre 

presente pois,  como já dito,  saberes desiguais,  uma vez que são procedentes  de fontes diferentes,  estão 

permanentemente em confronto. Ressaltamos que o confronto propicia aprendizados.     

E A CONVERSA PÁRA AQUI? 

Para finalizar o texto, mas não a problemática, apresentamos uma última ideia, não menos importante: 

aprender e conhecer fazem parte do “ser cidadão”. Para além do conhecimento utilizado pela população em 

suas  escolhas  “saudáveis”,  considera-se  que  o  acesso  ao  conhecimento  sistematizado,  acumulado  pela 

humanidade é de seu direito  enquanto cidadã,  garantido inclusive pelas leis,  referentes  à educação.  Isto 

fornecerá elementos à população para uma participação ativa na vida de sua cidade afinal resgata-se aqui, o 

sentido primordial da palavra cidadão: aquele que vive, usufrui e intervém plenamente nas questões vitais de 

sua cidade.   

4. MATERIAIS EDUCATIVOS EM SAÚDE

5. CONSTRUINDO RELAÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE 

6. CONSTRUINDO RELAÇÕES EDUCATIVAS EM SAÚDE 
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ANEXO:

EDUCAÇÃOPOPULAR: UMA PERSPECTIVA, UM MODO DE ATUAR (ALIMENTANDO UM 
DEBATE)5

Ivandro da Costa Sales

A Literatura  de Pedagogia  e  de Educação Popular  insiste  muito  na  produção e transmissão  de 

conhecimento  e  conteúdos,  em conhecimento  de  teorias  e  metodologias,  em produção  e  circulação  de 

informações.  Enfim,  insiste  bastante  na  dimensão  intelectual  da  educação.  Pouca  atenção  se  dá  à  sua 

dimensão  afetiva  e  prática.  È  como  se  a  educação  tivesse  a  ver,  quase  que  exclusivamente,  com  o 

conhecimento, com a ordem intelectual.

Sustentamos,  entretanto,  que  a  educação  tem  como  objeto  e  instrumento  o  saber  e  não  só  o 

conhecimento.

O conhecimento é uma das dimensões do saber. É sua dimensão intelectual.

O  saber  é  o  sentir/pensar/agir  das  pessoas,  grupos,  categorias,  classes  sociais.  O  saber  inclui, 

portanto, a dimensão intelectual, a dimensão afetiva e a dimensão prática. O saber é a cultura

Quem não sabe da influência do sentimento, paixões, afetos sobre o pensar e o agir de todos nós? 

Quem não sabe igualmente da influência do pensar sobre o sentir e o agir das pessoas? E não se sabe, por 

acaso, como o agir criar e recria modos de sentir e pensar?

O saber é sabedoria ou idiotice. É modo de atuar profundo, tranquilo, coerente, ou modo de atuar 

confuso, incoerente, inseguro.

Por que será que se tem dado tanta importância à razão e prestado pouca atenção aos sentimentos,  

afetos, subjetividade e ao modo de atuar nas salas de aula, na atuação junto às organizações e movimentos 

populares e na vida em geral?

Não se sabe, pela própria experiência, que se aprende com mais facilidade algo de que gostamos ou 

detestamos e que muitas vezes é a emoção que nos impulsiona a agir, cabendo à razão correr atrás  para 

orientar ou reprimir?

5 SALES, I. C. Educação popular: uma perspectiva, um modo de atuar. In: SCOCUGLIA, M.N. Educação 
popular – outros caminhos. João Pessoa: Universitária, 1999.
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Educação não é, portanto, o processo de produção, transmissão, reprodução de conhecimento. É a 

produção ou reprodução de modos de sentir/pensar/agir.

A não consideração dos sentidos, dos sentimentos e dos modos de agir das pessoas tem péssimas 

implicações na prática educativa: Desqualificam-se dimensões fundamentais da vida das pessoas, o que do 

ponto  de  vista  da  Educação  Popular  que  se  pretende,  significa  desqualificação  e  empobrecimento  das 

pessoas;  não  se  vivencia  a  participação,  ao  se  impor  às  pessoas  e  grupos  alguns  objetivos,  conteúdos, 

metodologia e formas de gestão que não tem ressonância e importância em sua vida. E compromete-se a 

eficácia da atuação quando não se considera a realidade subjetiva de pessoas de quem se devia estar junto ou 

quem se pretende prestar serviço.

O saber (sentir/pensar/agir), ou a cultura, á a matéria prima da educação. É o saber que está sendo 

transformado no confronto de saberes. O saber. O Saber é também o instrumental da educação, pois os 

modos de sentir/pensar/agir em intercâmbio se transforma mutuamente.

Todas as pessoas, pelo que fazem ou deixam da fazer, interferem no sentir/pensar/agir de outras 

pessoas. Por isso todas as pessoas são educadoras. É neste sentido que se diz que toda relação é, 

necessariamente, uma relação pedagógica.

Algumas pessoas têm a função de educadoras. São as pessoas que por opção, ou por exigência do 

seu emprego, ou porque para tal foram eleitas, se dedicam à formação de outras pessoas nas escola, nas 

igrejas, nas associações, nas cooperativas, nos sindicatos, nos partidos etc. São profissionais da educação.

Outras pessoas, além de educadoras, são especialistas em educação. Nesta categoria está quem se 

dedica a conhecer a história, as teorias e as metodologias da educação, a articulação da dimensão educativa 

com objetivos  econômicos  e  políticos,  os  indicadores  de  eficácia  da  atuação  educativa,  os  critérios  de 

avaliação e reorientação da prática educativa e o que mais diga respeito à produção, transmissão, reprodução 

de saberes.

Educação  e Sociedade

O processo de produção, reprodução, elaboração de modos de sentir/pensar/agir faz parte e está em 

função de um contexto de interesses econômicos, políticos, culturais, afetivos, religiosos, alguns já firmados 

e tentando se perpetuar. Outros negados, mas lutando para se afirmar.
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O processo educativo está também inserido num contexto econômico, político e cultural, nacional e 

internacional.

No nosso caso,  fazemos  parte  da ordem capitalsita  que tem como grande objetivo  o lucro e  a 

acumulação.

No capitalismo,  as pessoas e todos os outros elementos  da natureza ou não são, ou podem ser 

transformados em mercadorias. Tudo se compra, tudo se vende: a honra, a alimentação do estômago e da 

fantasia, tudo que serve para a vida ou para morte, o ar, as águas, os bosques, os solos...

E tudo é capital,  ou seja mercadoria  utilizadas para produzir  mercadorias que por conter em si 

trabalho pago e trabalho não pago são condições do lucro e da acumulação.

As pessoas e os outros elementos da natureza transformados em mercadorias e em capital só têm 

alguma importância enquanto estiverem sendo úteis no processo de produção de mercadorias. Assim sendo, 

os aposentados são inativos,  inúteis,  peso social,  vagabundos.  Os excluídos do processo de produção e 

circulação de mercadorias são também um peso e estão contabilizados com o “Custo Brasil”. As crianças  e 

adolescentes de quem o capital não precisará morrerão no consumo e tráfico de drogas. E ninguém será 

responsabilizado por sua morte. Eles mesmos são culpados. Quem as manda consumir e traficar drogas!

O modo de produção capitalista é o campo da livre iniciativa,  da concorrência, do domínio dos 

“mais espertos” e mais fortes, do salve-se quem puder. É por definição concentrador de capital, de poder, de 

conhecimentos.

Sob a hegemonia do capital financeiro, do narcotráfico e da produção de armas, o capitalismo atual 

exclui pessoas, regiões, ramos de produção e países. E se, na busca do lucro for necessário, produzir armas, 

envenene o ar, o solo, devasta florestas, falsificar remédios, faz tráfico de drogas, de crianças, de mulheres...

O modo atual de produção e circulação de mercadoria afeta imediatamente as pessoas:

• no seu direito ao trabalho;

• no direito a ter reposição das energias desgastadas no trabalho, no desemprego, na busca de  

emprego, na perspectiva de não mais vender sua força e trabalho;

• no direito de ter poder na definição de tudo o que lhes diz respeito;

• no direito a ter seus conhecimentos e experiências tomadas em consideração e aprofundados;

• no direito aos cuidados, prazer, beleza.
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A  contradição  e  a  conseqüente  fonte  de  luta  estão  geradas:  enquanto  no  modo  de  produção 

capitalista se tenta formar pessoas adequadas e adaptadas à reprodução do sistema, estas mesmas pessoas 

continuam  tendo  exigências  como  pessoas,  como  trabalhadoras  e  como  membros  do  trabalho  coletivo 

nacional, internacional, mundial e planetário.

Em cada pessoa reduzida à simples proprietária da mercadoria força de trabalho ou excluída do 

processo de produzir bens e serviços, vive uma pessoa, um trabalhador, um cidadão, com bem mais direitos 

do que o de ser reproduzir como peça de engrenagem de produzir lucro.

Educação Popular

Educação  é  formação.  É,  portanto,  bem  mais  do  que  informação.  É  o  aprofundamento  ou 

imbecilização do sentir/pensar/agir.

A  educação  que  queremos  é  a  formação  de  pessoas  mais  sabidas.  É  a  busca  do  equilíbrio  e 

aprofundamento dos sentidos, das emoções, dos conhecimentos,  da atuação. É a transformação do senso 

comum em bom senso, em sabedoria.

Ser mais sabido é bem mais do que ser erudito. O Conhecimento, insiste-se, é um dos elementos 

essenciais do saber, mas não é o único e nem o mais importante.

Se  é  impossível  ser  sabido  sem  ter  conhecimentos  e  informações,  é  bem  possível  ter  muito 

conhecimento e não ter sabedoria, justamente por ser possível e até comum, em nossa sociedade, sentir de 

um modo, pensar de outro e agir em contradição com o que se pensa e se sente.

O indicador de resultados educativo que aqui se pretende não é, portanto, a erudição. É situar-se 

bem  no  contexto  de  interesse.  É  usar  armas  adequadas  nas  lutas  por  objetivos  econômicos,  políticos, 

culturais, afetivos, religiosos... É a serenidade no modo de lutar

A  Educação  Popular  é  um  modo  de  atuar  e  tem  uma  perspectiva:  a  apuração  organização,  

aprofundamento do sentir/pensar/agir dos excluídos do modo de produção capitalista, dos que estão vivendo 

ou  viverão  do  trabalho,  bem como dos  seus  parceiros  e   aliados  em todas  as  práticas  e  instâncias  da 

sociedade. E essa apuração, aprofundamento, organização do saber, do sentir/pensar/agir já é a construção de 

uma sociedade em que as pessoas e outros elementos  da natureza serão vistas e  tratadas  como agentes 
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humanos e  materiais da produção de bens, serviços e cultura para a sociedade e não como produtores de 

mercadorias para quem as pode comprar.

Supõe-se aqui que todos os cidadãos, todos os educadores profissionais ( os que tem como função a 

formação de pessoas e grupos) e todos os especialistas em educação, querendo ou não, concientes ou não, 

tem uma perspectiva: ou estão pela continuação do atual modo de organização da sociedade, ou estão pela 

sua transformação.

Em síntese: a Educação Popular é a formação de pessoas mais sabidas e mais fortes para conseguir 

melhor retribuição à sua contribuição econômica, política e cultural; mais sabidas e mais fortes para serem 

reconhecidas como pessoas e trabalhadoras; mais sabidas e mais fortes para serem tranqüilas e felizes e para 

terem uma convivência construtiva e preservadora com o meio ambiente físico e humano.

A prática educativa que se contrapõe à prática que aqui denominamos de Educação Popular é a que 

forma  pessoas  e  trabalhadores  submissos,  desenformados,  dilacerados,  sem  auto-estima,  sem  altivez, 

inseguros,  perplexos,  sem esperança.  É  a  prepara  pessoas  para  explorar  e  dominar  outras  pessoas  e  a 

natureza mais sabidas e mais fortes em geral. É a prática educativa que ajuda os atuais detentores dos bens,  

poder e informações a serem sabidos e mais espertos.

Alguns  teóricos,  equivocadamente,  chamam  de  Educação  Popular  qualquer  atuação  de  órgãos 

governamentais ou civis nos campos de alfabetização, habitação, saúde, transporte, segurança, organização, 

etc.,  junto  a  trabalhadores  desempregados,  mal  remunerados,  sem  terra,  sem  teto...,  mesmo  que  esta 

educação tenha perspectiva de entorpecê-los e os acomodar no próprio espaço físico do povo.

Há também teóricos que só consideram popular a prática educativa que acontece fora do espaço 

formal governamental.

Sustentamos  entretanto  que  é  possível  fazer  educação  popular  nos  espaços  governamentais. 

Supomos também que é possível fazer educação antipopular em espaços populares alternativos.

A nossa Educação Popular é uma perspectiva e um modo de atuar, modo que é uma exigência de 

coerência com a perspectiva de formar pessoas mais sabidas e relações sociais mais justas e felizes. Com 

efeito, o objetivo de formar pessoas mais sabidas, participativas, felizes, seguras, serenas e que convivam 

bem com todos os elementos da natureza, exige um modo específico de atuar. Exige que os objetivos sejam 

antecipados já no modo de atuar.
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O processo educativo coincide, na prática, com a apuração, aprofundamento ou imbecilização do 

que as pessoas trazem da história, da família, do trabalho, da política, da vida.

Não é, portanto, coerente com a perspectiva de Educação Popular quem não toma em consideração 

(para aprofundar num processo de intercâmbio de saberes) os conhecimentos, experiências, expectativas, 

inquietações, sonhos, ritmos, interesses e direitos das pessoas com quem se esteja convivendo.

Não é também coerente com a perspectiva popular que impõe objetivos, conteúdos, palavras de 

ordem, verdades.

E  todas  as  técnicas  e  todas  as  dinâmicas  que  facilitam  a  aprendizagem  são  metodologias  de 

Educação Popular se forem utilizadas no contexto de vivência competente da organicidade (apuração do que 

as pessoas precisam e querem que seja aprofundado) e num contexto de tomar gosto em ter o que dizer sobre 

tudo o que lhes diz respeito.

A Educação  Popular  é  portanto,  um modo orgânico  e  participativo  de  atuar  na perspectiva  de 

realização de todos os direitos do povo, ou seja, dos excluídos e dos que vivem e viverão do trabalho bem 

como dos seus parceiros, aliados na sociedade.

Povo, então é uma situação e um posicionamento na sociedade.  Povo são os excluídos,  os que 

vivem ou viverão do trabalho e os que estão dispostos a lutar ao seu lado.

Educação Popular e Estado

Quase toda literatura de Educação Popular identifica Estado com Governo e Governo com Estado. 

Chama  equivocadamente  organizações  governamentais  de  organizações  públicas  e  as  políticas 

governamentais, de políticas públicas.

Essa identificação de Estado com Governo e Governo com Estado vem de um tempo que já passou. 

Era um tempo em que a gestão da produção e de todos os serviços, no mundo dito socialista, era feita pelo 

governo do partido único. Vem também do tempo em que, nas sociedades capitalistas, o governo fazia a 

gestão dos serviços de reprodução social (saúde, habitação, segurança, lazer...) bem como a gestão da infra-

estrutura produtiva (energia , transporte, comunicação).
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No  socialismo  real  o  governo  usurpou  e  monopolizou  toda  a  funçao  de  gestão.  No  ocidente 

capitalista, o capital entregou ao governo a gestão das condições dispendiosas do lucro e de tudo o que não 

desse lucro imediatamente.

Era o tempo do estado restrito identificado com o governo, principalmente com o Poder executivo 

do Governo.

E isso de dizer que Governo pé da esfera pública, que é responsável pelo comum, foi uma invenção 

para esconder uma relação clara do Governo com as classes sociais. Foi algo inventado para que não se 

perceba  e  não  se  saiba  que  o  Governo  é  fundamental  é  fundamentalmente  um  serviço  aos  grupos 

dominantes. E para que não se preste atenção aos principais agentes da sociedade: os trabalhadores e os 

empresários.

Com esta  conversa  de  Bem  Comum  desloca-se  o  foco  da  atenção.  O  Gerente  (governo)  fica 

parecendo mais  importante  do que quem o elegeu (trabalhadores,  empresários).  E fica parecendo que a 

grande questão da política é a mudança de gerente e não as mudanças das relações entre atores fundamentais, 

bem como  as  relações  históricas  e  mutáveis  destes  com seus  administradores  na  sociedade  civil  e  no 

Governamental do Estado.

Infelizmente  esta  identificação  de  Estado  com Governo  ainda  é  predominante  na  prática  e  na 

literatura de movimentos sociais e Educação Popular, nos fazendo esquecer que Estado não é uma coisa, 

uma entidade, um aparelho. Estado é uma função. É a gestão de interesses Estado direitos. Estado quem 

estiver administrado interesses Estado poderes está exercendo uma função estatal. Está sendo Estado.

Até  pouco  tempo  a  função  estatal  era  exercida  só  pelo  Governo.  Mas  a  situação  mudou.  O 

desenvolvimento do capitalismo gerou muita injustiça Estado consequentemente fez aparecer, do lado dos 

injustiçados, muitos grupos para lutar por seus direitos (os sindicatos, cooperativas, associações, grupos de 

idade, gênero, etnia, sem teto, sem terra, Estado também organizações de apoio técnico Estado financeiro 

aos grupos populares).

Do  lado  dos  capitalistas  surgiram  também  muitos  grupos  para  assegurar  seus  direitos  Estado 

privilégios  (sindicatos  Estado  federações  patronais,  FMI,  Banco  Mundial,  Organização  Mundial  do 

Comércio, Grupo dos Sete, Blocos Econômicos, etc.).

Existe, pois, um braço Governamental do Estado. É a dita sociedade política. Existe também um 

braço civil. É a sociedade civil organizada. O Estado, agora, é a gestão dos interesses Estado direitos dos 
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diferentes  grupos  Estado  classes  sociais,  gestão  que  é  feita  pelo  aparelho  governamental  Estado  pelas 

organizações da sociedade civil.

Os empresários estão bem mais avançados do que os trabalhadores na percepção Estado vivência da 

transformação da realidade. Eles definem muito bem o que pretendem gerir através de suas organizações 

civis Estado o que deve ainda ser gerido pelo governo. Eles usam bem o governo. Eles governam o Governo.

Os trabalhadores estão bem mais avançados do que os trabalhadores na percepção Estado vivência 

da transformação da realidade. Eles definem muito bem o que pretendem gerir através de suas organizações 

civis  Estado o  que  deve ainda  ser  gerido  pelo  Governo.  Eles  usam bem o Governo.  Eles  governam o 

Governo.

Os trabalhadores ainda acreditam pouco em si mesmos e em suas organizações. Ainda se entregam 

muito a “salvadores da pátria”. Acreditam mais em leis feitas pelos adversários do que me suas própria lutas,  

quando teriam melhor resultado se batalhassem para ser governo Estado não para ter Governo.

A educação  na  perspectiva  popular  ajudaria  os  excluídos,  os  injustiçados  Estado  seus  amigos, 

parceiros Estado aliados a se situarem bem neste novo contexto.

O grande desafio atual é a criação de espaços públicos governamentais Estado espaços públicos 

civis, ou espaços públicos geridos por representantes governamentais Estado por representantes da sociedade 

civil.

Público não é o que está no campo governamental. É o que se destina a todos ou á maioria Estado 

que ao mesmo tempo é decidido por todos ou por legítimos representantes de todos ou da maioria.

Espaços públicos não exclusivamente governamentais são serviços Estado atividades geridas pelos 

conselhos ou por representantes de organizações de trabalhadores.

Como seria possível um trabalho de Educação Popular dentro do aparelho governamental do Estado 

?

É preciso fazer algumas distinções. Há espaços mais centrais Estado menos centrais para mudanças 

ou manutenção da ordem capitalista. Um trabalho de Educação Popular em São Paulo deve preocupar aos 

Ideólogos do capitalismo mais do que o mesmo trabalho em Icapuí(Ce) ou mesmo em Porto Alegre.
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O FMI provavelmente presta mais atenção à Brasília do que ao que está acontecendo num pequeno 

Estado pobre estado do Nordeste.

Um trabalho de Educação Popular deve chamar menos atenção numa universidade do que num 

órgão militar.

Todas essas distinções são para dizer que um trabalho de Educação Popular é possível em qualquer 

espaço desde que se tenha sabedoria para tomar em consideração os limites Estado possibilidade de cada 

espaço.

No aparelho governamental é essencial identificar os aliados Estado não pedir deles o que eles não 

podem dar. Sob pena de sofrerem severas punições.

Em algum caso raro, é possível parceria.

Em todos os casos é possível identificar aliados Estado estabelecer alianças.

Em muitos casos convém que se atue como oposição, negociando o que for possível sabendo que só 

há negociação quando se tem força para ganhar ou ceder alguma coisa. Quando não se tem força, não há 

negociação. Pode até haver alguma conversa amigável. Mas só conversa.

Em geral  os  espaços  governamentais  são  campos  desiguais  de  luta.  É  um espaço  adverso  aos 

interesses populares. O seus dirigentes, mesmo sendo aliados dos trabalhadores, não podem deixar de ser um 

serviço aos grupos capitalistas, que às vezes concedem muito, desde que forçados pela luta dos trabalhadores 

Estado desde que seus interesses fundamentais não sejam ameaçados.

Educação Popular e formas de Luta

Educação Popular é a produção de uma cultura ou de um modo de sentir/pensar/agir mais coerente. 

É a formação de bons lutadores.

Toda a  literatura  da  Educação  Popular  registra  a  preocupação  prática  com a  transformação  da 

realidade.

Predomina, entretanto, o que na linguagem militar saúde se denomina Guerra de Movimento. É a 

tomada do poder central. É a marcha para o que se considera a sede de poder. É a tomada do Palácio de 

Inverno na Rússia do Planalto no Brasil.
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Acontece, entretanto, que o poder não mais está num só lugar, numa sede, num palácio. As relações  

capitalistas,  seu  estilo  de  vida,  sua  cultura,  bem  como  a  resistência  Estado  as  formas  novas  Estado 

alternativas de produzir, governar, viver, pensar, perpassam toda a sociedade. Então em todos os poros da 

sociedade.

Os capitalistas, por exemplo, instalam suas empresas em todas as regiões de todos os países Estado 

com elas vem um modo de produzir, de pensar, de viver, de sentir. É a guerra de posições.

Essas  parece  ser  a  luta  dos  novos  tempos;  ocupar  trincheiras  Estado  espaços,  viver  relações 

diferentes. Viver, já agora, os objetivos pretendidos.

A dificuldade é que temos uma educação que só prepara para o “fim da História”. A felicidade está 

sempre depois: na primeira comunhão, na formatura, no casamento, no nascimento dos filhos, no mercado, 

no comunismo, na morte,  no céu, inferno. Sempre depois. Sempre felicidade ou infelicidade complexas. 

Sempre Hollywood.

Talvez,  para  ser  feliz,  não  seja  aconselhável  pensar  em  sistema,  em  felicidade  completa,  em 

ausência de sofrimento, tristezas.

Talvez seja uma boa opção se engajar na formação de pessoas mais sabidas Estado mais fortes para 

irem  reagindo,  em  cada  momento,  definindo  limites  para  os  adversários,  construindo  Estado  vivendo 

intensamente as alegrias, tristezas Estado sofrimentos inerentes à condição humana em todos os momentos, 

sem esperar o grande dia da revolução.

É preciso,  saltar  fora da lógica do capital.  Conviver com a ordem capitalista,  reagindo às suas 

desgraças e construindo, onde a vida nos colocar, algo diferente e cujo objetivo e sentido sejam a vida e não 

a exploração e a dominação.

Educação Popular das Diferenças Biológicas e Culturais

Na sociedade tudo é histórico,  tudo é herdado, tudo é aprendido. Aprende-se a ser trabalhador, 

patrão, chefe, funcionário, dirigente, base. E no interior da cada classe, categoria ou grupo, aprende a ser  

mulher, homem, índio, negro, branco, jovem, velho.
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Por acaso, dá para negar as diferenças biológicas e culturais entre homens e mulheres; jovens e 

adultos; índios, negros e brancos? E faria bem para alguém se desfazer das marcas que traz de sua família, 

do seu sertão, de sua cidade, de seu país?

Cultura, ou modo de sentir/pensar/agir, não é para ser venerada, respeitada ou violentada. Modos de 

sentir/pensar/agir interagem permanentemente com modos diferentes e até antagônicos de sentir/pensar/agir.

O que não se justificaria numa perspectiva de Educação Popular seria a imposição de modos de 

viver, ou a sua absolutização e veneração, ou então o seu congelamento.

Na formação de pessoas mudarão quando desejarem mudar e quando tiverem condições objetivas 

de optar por outro jeito de viver.

A Educação Popular de mulheres e homens, negros, brancos e índios; velhos e jovens, ao antecipar 

em sua metodologia os objetivos que se deseja alcançar, já os tornará velhos ou jovens, mulheres ou homens, 

negros ou brancos ou índios, mais sabidos, mais fortes, mais considerados, mais amados, mais felizes.

Nenhum  sucesso  terá  quem,  numa  prática  educativa,  não  tomar  em  consideração  marcas  tão 

profundas como as de gênero, de geração, de etnia, de região...

Certamente  não  pretendem  formar  pessoas  mais  sabidas  quem  tenta  lhes  impor  uma  cultura 

pretensamente superior.

E é muito conservador quem deseja parar o mundo, privando as pessoas e grupos do contato com 

outras  pessoas  e  grupos  portadores  de  marcas  biológicas   e  culturais  diferentes  e,  por  isso  mesmo, 

enriquecedoras. 

O trabalho educativo junto a excluídos, injustiçados e a seus amigos e aliados, está solicitado, 

no momento atual da globalização de todas as atividades, a formar “cidadãos do mundo, filhos de aldeia”.

A sistematização da Educação Popular 

Lamenta-se tanto a quase inexistência de uma sistematização de Educação Popular! O que se esta 

querendo ao desejar esta sistematização?

Será  que  se  está  querendo  algo  possível?  E  se  for  possível,  será  desejável  sistematizar  as 

experiências em que se dá a Educação Popular?
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Há quem considere alguns programas e experiências em si mesmos como Educação Popular. É a 

própria experiência que é chamada de popular ou antipopular.

Supomos, entretanto, que a Educação Popular não é um programa, nem uma entidade. É um modo e 

uma perspectiva de atuar em todas as práticas econômicas, políticas, culturais. Por isso, parece impossível 

fazer um tipologia dos milhões de práticas diferentes, diferenciadas e mutáveis que acontecem no mundo. As 

experiências são únicas. São feitas por agentes específicos, em épocas bem determinadas, com objetivos e 

meios adequados aos fins e ao contexto em que se dá a experiência.

Ás vezes, parece que se tem nostalgia dos tempos dos paradigmas fechados.

Às  vezes,  parece  renascer  a  tentação  de  criar  categorias  que  vez  de  expressar  a  riqueza  do 

fenômeno, parece colocá-lo em camisa de força.

Seria interessante que ao invés de tipologias, categorias ou algo do gênero, nos contentássemos em 

aprofundar  o  sentido  da  prática  concreta  que  acontece  no  interior  de  todos  os  programas,  projetos, 

intervenções.  Pesquisar,  portanto,  seus objetivos  econômicos,  políticos  e culturais,  suas estratégias,  suas 

metodologias, seu planejamento, seu modo de gestão, a sintonia direção-base e os resultados econômicos 

políticos  e culturais alcançados.  E iríamos criando nomes que expressem as leis  de geração,  gestação e 

transformação do processo em análise.

E como não dá para esquecer o processo fundamental da sociedade é a aliança/enfrentamento de 

interesses econômicos, políticos, culturais, afetivos, religiosos, alguns já afirmados tentando se perpetuar e 

outros negados tentando se afirmar, é bom tentar identificar, em cada momento da conjuntura, os parceiros, 

aliados ou adversários nos órgãos governamentais e nas organizações da sociedade civil, em âmbito local, 

regional,  nacional e internacional. (1999).





Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!
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